
Щодо підвищення кваліфікації педагогів... 

 

1. Важливо! 

Відповідно до частини другої статті 54 Закону педагогічні працівники 

зобов'язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні 

та педагогічну майстерність. Але такий обов’язок урівноважується правом 

педагогічних працівників, визначеним у частині першій цієї статті, на вільний 

вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, 

інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації. 

Пошук інформації щодо підвищення кваліфікації педагогічний працівник може 

здійснювати у будь-який спосіб - безпосередньо на сайтах суб’єктів підвищення 

кваліфікації, на різноманітних інформаційних чи спеціальних ресурсах, у 

тематичних групах, через запит необхідної інформації безпосередньо у суб’єкта 

підвищення кваліфікації тощо. 

2. Важливо! 

Відповідно до пункту 6 Порядку основними видами підвищення кваліфікації є 

навчання за програмою підвищення кваліфікації (у тому числі участь у 

семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), а також 

стажування. При цьому основним видом підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників є «навчання за програмою підвищення 

кваліфікації». Також відповідно до пункту 9 Порядку педагогічні працівники 

можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації. 

Таким чином, педагогічні працівники мають можливість поєднувати не лише 

форми підвищення кваліфікації, а й підвищувати кваліфікацію у різних 

суб’єктів. 

3. Важливо! 

Таким чином, підготовка педагогічного працівника до підвищення кваліфікації 

може мати такий вигляд: самооцінювання власних професійних (фахових і 

загальних) компетентностей і педагогічної майстерності, усвідомлення потреби, 

отримання поради від колег за результатами відкритих уроків чи інших форм 

спостережень (моніторингу педагогічної діяльності педагогічного працівника), 

пошук суб’єктів підвищення кваліфікації, які здатні задовольнити ці потреби, 

вибір форми (форм) і виду (видів) підвищення кваліфікації, які ці суб’єкти 

можуть запропонувати для врахування потреб педагогічних працівників тощо. 

Відповідно до статті 59 Закону і пункту 7 Порядку конкретні види, форми, 

напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічний працівник обирає 

самостійно. 



4. Щодо Сертифікату 

Відповідно до пункту 13 Порядку' технічний опис, дизайн, спосіб 

виготовлення, порядок видачі та обліку документа про підвищення 

кваліфікації визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації, але 

мас містити таку інформацію: 

повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних 

осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка 

надає освітні послуги з підвищення кваліфікації (для фізичних осіб, у тому 

числі фізичних осіб - підприємців); 

прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного працівника, який 

підвищив кваліфікацію; 

форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та 

його обсяг (тривалість) в годинах та/або кредитах ЄКТС; 

опис досягнутих результатів навчання; 

дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації; 

найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал 

імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення 

кваліфікації та її підпис. 

5. Важливо! 

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації має бути 

оприлюднений на вебсайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом 15 

календарних днів після їх видачі. Форма представлення такого переліку є 

довільною, але з метою уможливлення перевірки справжності виданих 

документів варто оприлюднювати таку мінімальну інформацію: 

прізвище та ініціали (ініціал імені) особи, яка підвищила кваліфікацію; 

форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його 

обсяг (тривалість) в годинах та/або кредитах ЄКТС; 

дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації. 

6. 

Також Порядок визначає, що педагогічний працівник щороку не пізніше 

25 грудня має інформувати керівника закладу освіти (уповноважену ним 

особу) про стан проходження підвищення кваліфікації у поточному році з 

додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації 

(сертифікатів, свідоцтв тощо), які після цього мають зберігатися в особовій 

справі працівника відповідно до законодавства. Місце, умови та формат 

зберігання оригіналів таких документів педагогічний працівник визначає 

самостійно.



7. Визнання підвищення кваліфікації 

 

Так, зокрема, педагогічний працівник протягом одного місяця після 

завершення підвищення кваліфікації має подати до педагогічної ради 

клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ 

про проходження підвищення кваліфікації. Таке клопотання має бути 

розглянуте на засіданні педагогічної ради протягом місяця з дня його 

подання. 

Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада має 

заслухати педагогічного працівника щодо якості реалізації програми 

підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання 

суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору та повинна прийняти 

рішення про визнання або невизнання результатів підвищення кваліфікації. 

 

Школа цифрових технолог 

те. Онлайн-курси для 

педагогічних працівників 

усіх категорій з домашніми 

завданнями та 

консультаціями 

https://vsikt.com.ua/2020/02/02/pidvyshchennia-

kvalifikatsii-pedahohichny/  

ГО «ПРОМЕТЕУС» 

(ЄДРПОУ – 39598867) є 

суб’єктом надання освітніх 

послуг з підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників згідно з КВЕД 

85.59 в Національному 

класифікаторі України. 

https://prometheus.org.ua/courses-for-teachers/ 

Український відкритий 

університет післядипломної 

освіти 

 

http://uvu.org.ua/ 

Портал превентивної освіти http://autta.org.ua/ua/PidvuschennyaKvalifikacii 
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